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Op 19 februari 2014 hebben juf Annie, juf Christina en juf Anke  samen met een aantal collega’s van CBO Don-

geradeel BHV herhalingsdag op De Gearing. In de ochtend hebben we een brandoefening gehad, waarbij de 

hele school moest worden ontruimd. Daarna gingen we diverse brandjes blussen op het plein en in de middag 

hebben we in Dokkum het EHBO gedeelte afgerond, met o.a. reanimatie en het gebruik van de AED. 

We hebben alle drie de herhalingsdag met goed gevolg afgerond en onze BHV licentie is weer verlengd. 

Een kleine foto impressie: 

 

BHV 

Nieuwsgearig 

Toetsperiode 
20 februari 2014 

Jaargang 3, nummer 6 

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het afnemen van de Cito 
toetsen voor ons leerling volgsysteem en de Eind Cito toets voor groep 8. 
Graag geven we u wat meer informatie. 
 
Voor de leerkrachten is dit best een drukke tijd, want met alleen toetsen afne-
men ben je nog niet klaar. De toetsen moeten worden geanalyseerd. Wat 
heeft gemaakt dat dit kind deze score haalt op een toets. Hoe verhoudt zich 
de score ten opzichte van de vorige score. Is het kind voor– of achteruit ge-
gaan. De scores en de analyse worden besproken met juf Christina, onze 
ib’er. Juf Christina bespreekt de scores weer met juf Anke, de directeur. 
 
De leerkrachten maken na de analyse groeps– en handelingsplannen voor 
kinderen die extra zorg nodig hebben, waarin zij beschrijven waar de extra 
hulp uit bestaat. Ze vullen de rapporten in en voeren met de ouders gesprek-
ken over de resultaten. 
 
De ib’er verwerkt de resultaten in een zogenoemde datamuur. Daarin kunnen 
de resultaten vergeleken worden met onze schooldoelen en inspectiedoelen. 
De leerkrachten sturen de gemaakte groeps– en handelingsplannen naar juf 
Christina en die bekijkt of de plannen goed zijn en voorziet de leerkrachten 
van feedback. 
 
De directeur maakt na elke toetsronde een trendanalyse (wat doen de scores 
over 3 jaar gemiddeld gezien) en deze wordt in het team besproken. Hier 
komen voor sommige onderdelen schoolbrede acties uit voort, die de kwaliteit 
van het onderwijs nog verder zullen verbeteren. 
 
In juni van dit schooljaar herhaalt deze cyclus zich weer opnieuw. 
In maart worden de Cito eindtoets uitslagen verwacht en volgen de verwij-
zingsgesprekken. 
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We hebben weer een nieuwe leerling bij ons op school: Nynke Marije Tibma. Welkom bij ons in de klas. 
Ook zijn Marije de Haan en Judith Bruining al even te wennen. Leuk dat jullie er zijn. 
 
We hebben ook een echte BN-er in de klas: Jarno Frans. Hij kreeg van de burgemeester een Lego-
politieauto voor zijn heldhaftige optreden op 6 december 2013. Ook is hij op de radio geweest en stond hij 
in verschillende kranten. Een echte held dus! 
 
De 10 minutengesprekjes zijn weer geweest, bedankt voor uw komst. Mocht u toch nog vragen hebben, 
kom dan gerust even langs.. 
 
Zou u thuis even willen oefenen met het zelfstandig aantrekken van de jas, sjaal, muts en handschoenen. 
Vingerhandschoenen zijn voor de jongste kinderen vaak niet geschikt om zelf aan te trekken, daarom lie-
ver niet meegeven naar school. Het gebeurt wel eens dat een ander kind bijvoorbeeld dezelfde laarzen of 
gymschoenen heeft als uw kind. We willen u vragen om thuis de gymschoenen en laarzen te merken 
(bijv. met de naam), zodat verwisseling voorkomen kan worden. 
 
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met een nieuw thema : Lente  
In week 10 leren we de letter L van Lente. 
 
Graag uw kind niet eerder dan 8.20 uur op school te brengen, voor die tijd is juf vaak nog bezig met voor-
bereiden/klaarzetten. 
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In groep 3 werken we uit kern 7 van VLL. 

 

Wies weet de weg wel!!!! 

 
Naast heel veel lezen en werken aan woordenschat, komt  er ook steeds meer het onderdeel functioneel 

schrijven bij. 

Eerst erover praten en elkaar vertellen waar het over gaat. 

Daarna vanuit een stappen plan een verhaaltje schrijven. 

Moeilijk hoor! In groep 3 is het schrijven sowieso nog moeilijk. De stok- en lusletters, en dan de regels waar 

het tussen moet. We moeten nu ook nog letten op waarover  het verhaal moet gaan en het moet duidelijk 

zijn voor de lezer. 

Stappen waar we niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen. Een duidelijke kijkwijzer. Wat doe ik eerst en 

daarna. 

Deze keer  gingen we praten over het boekje van kern 7 van Tijs en Wies.  We hebben het met elkaar gele-

zen en elkaar er veel vragen over gesteld. 

Na dit kringgesprek mogen we ons eerste verhaal gaan schrijven. 

We praten er na de tijd over en maken vandaag de verbeterde versie. 

In de aan de e-mail bijgevoegde PDF kunt u de resultaten bekijken. 
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Op dit moment zijn we in groep 4 en 5  

erg veel bezig met woorden, taal en  

schrijven van verhaaltjes 

Het verhaaltje hiernaast zegt hoe belangrijk lezen is 

voor kinderen. 

Voorlezen, zelf lezen, samen lezen, allemaal mo-

menten die zo vanzelfsprekend lijken maar erg be-

langrijk. 

 

 

 

 

 

 

In groep 0/1 wordt daar al mee begonnen en bijgaan-

de foto laat zien dat dit op dezelfde manier al gaat 

als in groep 4/5, natuurlijk op een ander woordni-

veau. 

In groep 4 en 5 zijn we ook erg bezig om boeken te 

bekijken, wat staat er op de omslag, wie heeft het 

geschreven, wie heeft de illustratie gedaan, hoe weet 

je waar een boek over gaat waar let je op als je een 

boek uitkiest enz…. 

Zoals iedereen inmiddels wel weet ben ik (juf Tetty) 

ook in groep 0/1 en de kinderen van groep 4 en 5 

willen allemaal heel graag een keer komen kijken, 

daarom heb ik het volgende met de kinderen afge-

sproken. 

De twee kinderen die in de week hulpje zijn mogen op maandag in de bibliotheek een prentenboek uitzoeken, 

tijdens de stilleesmomenten die we hebben in de klas mogen zij het prentenboek voorbereiden, daarna mo-

gen ze het op woensdagochtend in de pauze voorlezen en laten zien in groep 0/1. 

Annet en Esther hebben het als eerste mogen doen. 

SUPERGOED gedaan! 
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School waterpolotoernooi. 
Juf vertelde ons dat er op 1 februari een school waterpolotoernooi werd georganiseerd. 
Wij waren allemaal erg enthousiast. Tien kinderen gaven zich op, dat waren: Andele, Alie, Arjen, Eelke, Ype, 
Nynke, Helena, Rutger, Jorrit en Remco. Het was super leuk en we hadden een goede keeper. Het was best 
vermoeiend want we moesten heel veel zwemmen. Er waren ook teams bij waarvan een paar op waterpolo 
zitten. Maar we deden het best goed want we hebben 3 gewonnen, 2 verloren en 1 gelijk gespeeld. We zijn 2

e
 

geworden. 
         
                                                   Jorrit en Remco 

Dinsdag 12 februari zijn er op school door RTL4 opnames gemaakt van de muziekles  voor het  programma 
Lifestyle Xperience. Deze worden uitgezonden op zaterdag 8 maart om 12.30 uur. In deze les is te zien hoe de 
kinderen van groep 7/8 gitaar spelen. Ook de presentatrice van het programma probeert een deuntje mee te 
spelen. 
Op de site van onze school kunt u foto’s vinden van de opnames. 

De Cito Eindtoets 
Op 11, 12 en 13 februari heeft groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. 
Het duurde 3 ochtenden en de toets bestond uit 9 toetsen. In totaal waren het 
wel 200 vragen. De toetsen bestonden uit 3 onderdelen: taal, rekenen en studievaardigheden. Het waren alle-
maal meerkeuze vragen. De opgaven van rekenen bestonden uit verhaaltjes sommen. Bij de vragen van taal 
zaten ook teksten, daar moest je vragen over beantwoorden. De opgaven van studievaardigheden vonden we 
het gemakkelijkst. We hadden tussen elke toets een pauze van ongeveer 10 minuten. Dat was wel fijn want 
dan kon je even een frisse neus halen en je daarna weer beter concentreren. Eén leerling maakte een luister-
toets. Dit is een toets die je beluistert op een radio met een koptelefoon. We hebben ons best gedaan en ho-
pen op een goede score. 
 
                                                                                                        Alie en Ype 

Namens alle leerlingen uit groep 7/8 en hun juffen: een fijne voorjaarsvakantie 
toegewenst! 



Bijbelrooster 

De Gearing, samen leren, samen leven! 

De Skeperij 35  
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C b s  D e  G e a r i n g  

21-02-2014 8.15-8.30 Inloopochtend 

22-02-2014—02-

03-2014 

Voorjaarsvakantie 

Week 10 Spreekuurweek 

21-03-2014 Uiterste inleverdatum kopij nieuwsbrief 

26-03-2014 9.30-11.00 Inloopochtend voor ouders/verzorgers 

van nieuwe leerlingen 

Week 13 Versturen nieuwsbrief maart 

K a l e n d e r  

www.degearing.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Week 11 
-De weg van de Messias  
(Marcus 8:29-9:1) 
-Het wonder op de berg  
(Marcus 9:2-13) 
-De vader die geloven moeilijk 
vond  (Marcus 9:14-27) 

 
Week 12 
-Jezus zegent de kinderen  
(Marcus 10:13-16) 
-De rijke man  (Marcus 10: 17-
27) 
-Jezus vertelt over zijn lijden en 
opstaan  (Marcus 10:32-34) 
 
 
 
 

Week 13 
-Bartimeüs  (Marcus 10:46-52) 
-De intocht in Jeruzalem  
(Marcus 11:1-10) 
-Geef aan de keizer wat van 
de keizer is  (Marcus 12:13-17) 
 

Week 14 
-Een klein muntje  (Marcus 
12:41-44) 
-Een klein flesje  (Marcus 14:1-
9) 
-Een bijzondere maaltijd  
(Marcus 14:12-21) 


